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CAIET DE SARCINI 
(Cerin\ele beneficiarului) 

Caietul de sarcini tace parte lnteqrantá din documentatla de atribuire �i constituie ansamblul 
cerintelor minime �i obligatorii pe baza cárora ofertantíi vor elabora propunerea tehnicá �i propunerea 
financiara. 

Denumire contract: "lNFIINTARE TEREN DE SPORT PENTRU MINORITATEA ROMA DIN 
COMUNA PATRÁUTI, JUDETUL SUCEAVA", Cod CPV: 45212200-8 Lucrari de constructii de 
complexe sportive (Rev.2); 

lnforrnatii generale privind proiectul 
Proiectul beneficiazá de finantare In cadrul Programului National de Dezvoltare Ruralá (PNDR, 

subrnásura 19.2). 

Acordarea finantárll pentru proiectul "iNFIINTARE TEREN DE SPORT PENTRU MINORITATEA 
ROMA DIN COMUNA PATRÁUTI, JUDETUL SUéEAVA" se va face In conformitate cu prevederile 
contractului de finantare nr. C1920075A210413502969 I 06.09.2018. 

Responsabil cu implementarea proiectului din partea comunei Pátráuti (titularul �i beneficiarul 
investltlei) este d-1 Adrian ISEPCIUC - primarul comunei. 

Necesitatea §i oportunitatea investi\iei 
Necesitatea �i oportunitatea lnvestitiei a fost aprobatá prin Hotárárea Consiliul Local al comunei 

Pátráuti nr. 27 din 28.03.2018. 

Durata de executie a lucrárilor va fi de maxim 6 de luni calendaristice lncepánu cu data emiterii ordinului 
de Incepere. 
Garantía de buná executie acordatá lucrárilor va fi de minim 36 de luni. 

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii: 

- de a supraveghea lucrárlle, de a asigura torta de muncá, materialele, lnstatatiile. echipamentele �i toate 
celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive cerute de �i pentru contract, In rnásura In care 
necesitatea aslquráril acestora este prevázutá In contract sau se poate deduce In mod rezonabil din 
contract. 

- de a prezenta achizitorului, lnalnte de Tnceperea executiei lucrárii, spre aprobare, graficul de plati 
necesar executiei lucrárílor, ln ordinea tehnoloqicá de executie. 
- este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea �i siquranta tuturor operatiunllor executate 
pe santier, precum �i pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor �¡ a 
reqlernentárilor legii privind calitatea In constructli. 



Executantul are obliqatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate Tn anexele 
contractului, caietele de rnásurátori (atasarnentele) si, dupa caz, Tn situatíile convenite, desenele, 
calculele, verlflcárile calculelor �¡ orice alte documente pe care executantul trebuie sá le tntocrneascá sau 
care sunt cerute de achizitor. 

Executantul are obliqatia de a respecta �¡ executa dispozitiile achizitorului Tn orice problema, mentionatá 
sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitlile achizitorului 
sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, Tn scris, fara ca obiectiile 
respective sá il absolve de obliqatia de a executa dispozitlile primite, cu exceptia cazului in care acestea 
contravin prevederilor legale. 
Executantul este responsabil de trasarea corectá a lucrárilor fata de reperele date de achizitor, precum si 
de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor �¡ resurselor umane necesare 
indeplinirii responsabilltátii respective. 
Pe parcursul executiei lucrárilor �¡ remedierii viciilor ascunse, executantul are obliqatia: 

i) de a lua toate rnásurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cáror 
prezentá pe santier este autorizatá �i de a mentirte santierul (atát timp cát acesta este sub 
controlul sáu) �¡ lucrárile (atát timp cát acestea nu sunt finalizate �¡ ocupate de catre 
achizitor) Tn starea de ordine necesará evltárii orlcárui perico! pentru respectivele 
persoane; 

ii) de a procura si de a Intretlne pe cheltuiala sa toate dispozitivele de 
iluminare, protectie, Inqrádire, alarma si paza, cánd $i unde sunt necesare sau au fost 
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritáti competente, in scopul protejárii 
lucrárilor sau al aslqurárii confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate másurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe �¡ 
in afara santierului �¡ pentru a evita orice paqubá sau neajuns provocate persoanelor, 
proprietátílor publice sau altera, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori qenerati de 
metodele sale de lucru. 

Executantul este responsabil pentru mentinerea in buná stare a lucrárilor, materialelor, echipamentelor si 
lnstalatlllor care urrneazá a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de incepere a lucrárll pana la data 
semnárii procesului-verbal de receptie a lucrárli. 
Pe parcursul executiel lucrárilor �¡ al remedierii viciilor ascunse, executantul are obliqatia, in rnásura 
perrnisá de respectarea prevederilor contractului, de a nu stánjeni inutil sau in mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) cáile de acces, prin folosirea �i ocuparea drumurilor �¡ cáilor publice sau prívate care 

deservesc proprletátile aflate in posesia achizitorului sau a oricárei alte persoane. 
Executantul are obliqatla de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe 
traseul santierului sl de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al 
oricáruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege �¡ va folosi vehiculele, va 
limita �i repartiza Incárcáturile, in asa fel lncát traficul suplimentar ce va rezulta Tn mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe $i pe santier, sá fie 
limitat, in rnásura in care este posibil, astfel lncát sá nu producá deteriorári sau distrugeri ale drumurilor $i 
podurilor respective. 
in cazul in care se produc deteriorári sau distrugeri ale oricérui pod sau drum care comunica cu sau care 
se afia pe traseul santierulul, datoritá transportului materialelor, echipamentelor, instalatlilor sau altora 
asemenea, executantul are obllqatia de a despáqubi achizitorul impotriva tuturor reclarnatiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
Cu exceptia unor clauze contrare prevázute Tn contract, executantul este responsabil �¡ va pláti 
consolidarea, modificarea sau lrnbunátátirea, in scopul facllitárii transportului materialelor, 
echipamentelor, lnstalatillor sau altora asemenea, a oricáror drumuri sau poduri care comunica cu sau 
care se afia pe traseul santierului. 
Pe parcursul executiei lucrárli, executantul are obllqatia: 

i) de a evita, pe cát posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier: 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna �¡ lndepárta de pe santier dárárnáturile, molozul sau lucrártle provizorii de orice fel, 

care nu mai sunt necesare. 
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Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfársitul perioadei de garantie, numai acele 
materiale, echipamente, instalatií sau lucrári provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii 
obliqatiilor sale in perioada de qarantie. 
Executantul ráspunde, potrivit obliqatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un 
interval de 1 O ani de la receptia lucrárii si, dupa implinirea acestui termen, pe toatá durata de existentá a 
constructiel, pentru viciile structurii de rezistentá, ca urmare a nerespectáril proiectelor �¡ detaliilor de 
executie aferente executlei lucrárii. 
Executantul se obliga sá despáqubeascá achizitorul impotriva oricáror: 

i) reclarnatli �¡ actiuni in justltie, ce rezultá din lncálcarea unor drepturi de proprietate intelectualá 
(brevete, nume, márci inregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, 
lnstatatiile sau utilajele folosite pentru sau in leqáturá cu executia lucrárilor sau incorporate in 
acestea; �¡ 

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente, cu exceptia situatiei in care o 
astfel de lncálcare rezultá din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre 
achizitor. 

Tntocmit, 
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